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Pateicība

„Rojas ritmi” – sākums jaunai tradīcijai
Dace Klabere

16. aprīlī  Rojas Mūzikas un mākslas skolā notika vieglās un dže-
za mūzikas ansambļu konkurss „Rojas ritmi”. Atklājot konkursu, 
skolas direktors Jānis Kivils pateicās visiem klātesošajiem par atsau-
cību un izteica cerību, ka šis konkurss nākotnē varētu kļūt par skais-
tu tradīciju. Viņš priecājās, ka rojenieku uzaicinājumam atsaukušies 
18 dažādi ansambļi no 11 Latvijas mūzikas skolām, un katram no 
viņiem vēlēja, lai konkursā valda draudzība, lai ir prieks uzstāties, un 
lai tieši mūzika un muzicēšana būtu galvenais, vietu sadalījumu at-
stājot otrā plānā. Pēc Kivila kunga domām, šajā konkursā galvenais 
ir apmainīties pieredzē un gūt baudījumu muzicējot.

Konkursantus un viesus sveica arī Rojas novada domes priekšsē-
dētāja Eva Kārkliņa. Arī viņa izteica cerību, ka konkurss turpināsies 
arī nākamajos gados, jo reizēm tieši no mazām lietām rodas lielas, 
kā piemēru minot nu jau starptautisko kinofestivālu „RojaL”, un, kas 
zina, varbūt arī „Rojas ritmi” nākotnē kļūst par starptautisku kon-

kursu ar plašu skanējumu arī ārpus mūsu 
valsts robežām.

Kur konkurss, tur arī žūrija. Žūrijas sa-
stāvā komponists, aranžētājs, klarnetes un 
saksofona spēles pedagogs, džeza orķestra 
„Mirāža” mūziķis Alvils Altmanis, viens 
no redzamākajiem Latvijas akordeonis-
tiem, mūzikas maģistrs, lektors Kaspars 
Gulbis, komponists, aranžētājs, pianists, 
pedagogs Ritvars Garoza, J. Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas pedagogs, klarnetists, 
Rojas Mūzikas un mākslas skolas absol-
vents, mūzikas maģistrs Jānis Ansons.

Konkurss notika divu kategoriju gru-
pās – viendabīgo ansambļu grupa (dueti, 
trio, kvarteti, kvinteti) un jaukto ansambļu 
grupa. Bija pārstāvētas Ventspils, Ķekavas, 

Kuldīgas, Salas-
pils, Kandavas, 
Baldones, Limbažu, Babītes, Mērsraga, Ro-
pažu un Rojas mūzikas skolas. Paralēli šim  
audzēkņu konkursam pedagogi savā star-
pā cīnījās par labākā oriģināldarba, skaņ-
darba aranžijas vai pārlikuma balvu. Kopā 
tika pieteikti 9 pedagogu specbalvas darbi.

Konkursa diena paskrēja neticami ātri. 
Mūzikas skolu audzēkņu priekšnesumi 
sniedza patiesu baudījumu klausītājiem un 
manā skatījumā ikviens no viņiem bija pel-
nījis augstāko novērtējumu, bet, konkurss 
paliek konkurss … Žurija lēma sekojoši – 
duetu-trio kategorijā 1. vietu ieguva Kanda-
vas Mākslas un mūzikas skolas akordeonu 
duets (ped. Dz.  Linde), 2.  vietā Ķekavas 
Mūzikas skolas sitaminstrumentu trio (ped. 
N. Everts), 3. vietā Ventspils Mūzikas vidus-
skolas klavieru duets (ped. Ņ.  Surovceva). 
Kvartetu-kvintetu kategorijā 1. vietā ierin-
dojās Ernesta Vīgnera Kuldīgas Mūzikas 
skolas saksofonu kvintets (ped. L. A.  Jā-
valde), 3. vietā Rojas Mūzikas un mākslas 
skolas saksofonu kvartets (ped. J. Popelis). 
Jaukto ansambļu kategorijā 1.  vietā Ro-
jas Mūzikas un mākslas skolas ģitāristu 
ansamblis (ped. M.  Zemture), 1.  vietā arī 
Babītes Mūzikas skolas instrumentālais an-
samblis (ped. A. Bikauniece) un Kandavas 
Mākslas un mūzikas skolas kapela (ped. 
Dz. Linde). 2. vietā Limbažu Mūzikas skolas 
instrumentālais ansamblis (ped. A. Liepiņš, 
M. Lūkina), 2. vietā arī Ropažu Mūzikas un 
mākslas skolas „Rodenpois” vokāli – instru-
mentālais ansamblis (ped. V. Fedosejevs), 
bet 3. vietā Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzi-
kas skolas instrumentālais ansamblis (ped. 
A.  Bikauniece). Savukārt specbalvu peda-
gogam par labāko skaņdarbu aranžēšanu 
nopelnīja Kandavas Mākslas un mūzikas 
skolas pedagoģe Dzintra Linde, kurai balvā 
tika pasniegts Dzintras Vīgantes oriģināl-
darbs – glezna „Dālijas”.

Saspringta šī diena bija arī pašai žūrijai. 
Tās locekļi ne tikai ar neatslābstošu uzma-

nību  noklausījās visu konkursantu priekšnesumus, bet konkursa 
noslēgumā uzstājās arī paši, parādot īstu meistarklasi un izsaucot 
skatītāju ovācijas. Savukārt konkursa starplaikā notika divas lekcijas, 
kuras vadīja žūrijas pārstāvji Alvis Altmanis un Ritvars Garoza par 
tēmām „Aktualitātes darbā ar dažāda veida ansambļiem” un „Im-
provizācijas pamati”.

Rojas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam pirmās ugunskristī-
bas tik liela mēroga konkursa organizēšanā aiz muguras. Tā iniciatore 
un galvenā organizatore bija akordeona nodaļas pedagoģe Baiba Be-
raģe, par ko konkursa noslēgumā viņa saņēma arī godam nopelnītu 
pateicību. Vairāk vai mazāk konkursa sagatavošanā un norisē bija 
iesaistīts ikviens Mūzikas skolas darbinieks, jo, kā jau savā uzrunā at-
klāja domes priekšsēdētāja Eva Kārkliņa, Mūzikas un mākslas skolas 
direktors Jānis Kivils ir izveidojis lielisku komandu, kurai pa spēkam 
ir viss. Par to nešaubījās arī neviens konkursa dalībnieks, izsakot pār-
liecību, ka notikušais konkurss varētu būt sākums lieliskai tradīcijai. 

Rojas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt 
aktīviem un nepalikt malā, padarot apkārtējo vidi 
patīkamāku ne tikai sev, bet arī citiem. Talkot gribē-
tāji aicināti 9.00 pulcēties pie Rojas novada domes, 
lai saņemtu talkošanai nepieciešamos atkritumu 
maisus vai lielajās talkošanas vietās Kaltenē, Valgal-
ciemā. Maisus var saņemt pie izpilddirektora J. Pū-
ces, savukārt par piemērotiem darba cimdiem un 
darba rīkiem dalībnieki aicināti parūpēties paši.

Šāds skanīgs nosaukums dots konkursam, kurš reizi 
trijos gados notiek Ulbrokas mūzikas un mākslas skolā. 
Tā kā Rojas Mūzikas un mākslas skolā pagājušajā gadā 
notika komponista A. Altmaņa autorkoncerts, kā arī Zie-
massvētkos iestudējām  ludziņu „Rūķu bode”, kurai viņš 
bija sarakstījis mūziku, tad par goda lietu uzskatījām pie-
dalīšanos komponista dziesmu konkursā. 

Lai labāk varētu izvērtēt to, kurš no audzēkņiem skanī-
gāk varētu pārstāvēt mūsu skolu, marta sākumā rīkojām 
skolas iekšējo konkursu. Konkurss notika četrās vecuma 
grupās. Pēc nolikuma bija jāatskaņo tautas dziesma a cap-
pella un obligātā A. Altmaņa dziesma. II grupā labāko 
sniegumu parādīja kora klases audzēknes Betija Ābol-
kalna un Emīlija Ozoliņa. III grupā kā labākais tika atzīts 

Ingus Andris Pērkons. Šos audzēkņus sagatavoja skolotā-
ja Lita Krūmiņa. Diemžēl vīrusi mūs pavasarī nesaudzē. 
Meitenes slimības dēļ uz Rīgu neaizbrauca. 

Mūsu skolu Rīgā pārstāvēja I. A. Pērkons, kurš saņēma 
pateicību par skanīgu piedalīšanos. Ingum vēlam turp-
māk būt vēl atbrīvotākam un drošākam! Kopā ar viņu 
uzstājās skolotāja Brigita Kvālberga, kura atskaņoja dzies-
mas Jūras māte klavieru pavadījumu.

Jāsaka, ka konkurss bija kupli pārstāvēts no visām re-
publikas mūzikas skolām. Piedalījās dziedātāji no Rīgas 
Doma kora skolas, A. Dombrovska MS, Ķekavas, Lielvār-
des, Valkas, J. Mediņa Rīgas 1. MS, Rīgas Latgales priekš-
pilsētas, Pārdaugavas, Ropažu, Vidzemes jūrmalas, Viļānu, 
Ulbrokas mūzikas skolām. Kopā 55 dalībnieki. Konkursu 

vērtēja kompetenta žūrija – komponists A. Altmanis, mei-
teņu kora Rīga un Rīgas kamerkora mākslinieciskā vadītāja 
Gunta Malēvica un vokālais pedagogs Aija Smiltēna.

Pavisam maz palicis līdz mācību gada beigām. Vēlos 
pateikties visiem kora klases audzēkņu vecākiem par to, 
ka viņi seko līdzi savu bērnu mākslinieciskajai attīstībai, 
skolas vadībai par atbalstu un virzīšanu uz to, lai bērni 
piedalās konkursos ārpus mūsu novada robežām, tādējā-
di popularizējot Rojas vārdu. Aicinu visus Rojas novada 
bērnu vecākus izmantot iespēju mācīties mūziku un dzie-
dāšanas prasmes, kas noderēs turpmākajā dzīvē. Gaidī-
sim jaunos dziedātājus nākamajā mācību gadā! Jau maija 
mēnesī priecāsimies satikties!

Rojas MMS dziedāšanas skolotāja  L. Krūmiņa

Rojas Mūzikas 
un mākslas skolas 
kolektīvs un kon-
kursa „Rojas ritmi” 
organizatori izsaka 
pateicību Rojas no-
vada domei un Ma-
rekam Štālam par 
atbalstu konkursa 
tapšanā un norisē.

Komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkursā „Ulbrokas vālodzīte”

Mūzikas un mākslas skolas direktors pateicas pedagoģei Baibai Beraģei par 
ieguldīto darbu konkursa organizēšanā un norisē. 

Mūzikas un mākslas skolas direktors pateicas pedagoģei Bai-
bai Beraģei par ieguldīto darbu konkursa organizēšanā un norisē. 

D. Klaberes foto

Uzstājas pašmāju akordeonistu ansamblis. Pie klavierēm koncertmeistare Brigita Kvalberga.

Savējiem muzicēja arī Jānis Ansons.

Katra skaņdarba izpildījumā uzmanīgi ieklausījās cienījamā žūrija: Jānis Ansons (no 
kreisās), Ritvars Garoza, Alvis Altmanis un Kaspars Gulbis.

Atraktīvā akordeonista Kaspara Gulbja uzstā-
šanās izsauca aplausu vētru.
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Acīgākie rojenieki 11. aprīļa vakarā noteikti 
pamanīja gaisa balonu virs Rojas, kurā ceļoja 
pašmāju šova „Meklējam solistu!” vadītāji Dace 
Broka un Jānis Kalniņš. Viņi bija devušies kārtē-
jos solistu meklējumos, un lai arī sākotnēji Daci 
bija pārņēmušas bailes no lidošanas, viņa tomēr 
ļāvās Jāņa uzaicinājumam un tas atmaksājās – 
šajā vakarā, Daces un Jāņa uzrunāti, uzstājās 
8 talantīgi solisti.

Lai rādītu piemēru pārējiem, paši pirmie skais-
tā duetā sadziedājās šova vadītāji, bet, lai palīdzētu 
pārvarēt Dacei bailes no gaidāmās lidošanas, uz 
skatuves tika aicināts jauno vokālistu konkursa 
„Nots 2015” 1. vietas ieguvējs Arvis Podiņš. Arvja 
dziedājums kā vienmēr – drošs un pārliecinošs, 
bet izturēšanās uz skatuves brīva un nepiespiesta. 
Domāju, ka par šo talantīgo jaunieti mēs vēl dzir-
dēsim ne reizi vien.

Pēc Arvja pārliecinošā priekšnesuma, šova 
vadītāji ļāvās lidojumam gaisa balonā, lai no mā-
koņu augstumiem mēģinātu saskatīt starp mums, 
zemes cilvēkiem, esošos talantus. Un pārsteidzo-
ši, bet gadu no gada viņiem tas arī izdodas. Sešu 
šova pastāvēšanas gadu laikā viņi jau veiksmīgi 
atklājuši teju pussimts, bet pavisam precīzi runā-
jot,  49  starp mums mītošos talantīgos cilvēkus. 
Katrs jauns šovs ir kā iedrošinājums nākamajiem 
solistiem, un tā mēs  katru gadu no jauna pārlie-
cināmies par to, cik daudz interesantu, atsaucīgu, 
atraktīvu un talantīgu cilvēku ir mums apkārt. Un 
patiesībā šajā šovā talantīgums ir pat mazsvarīgs. 
Galvenais ir vēlme apliecināt sevi, savu varēšanu, 
pārvarēt nedrošību, bailes no skatuves, mikrofona, 
no daudzu simtu klausītāju acu skatieniem. Jā, ar 
to šova dalībniekiem jārēķinās pavisam noteikti – 
skatītāju būs tik daudz, ka ar vienu koncertu ne-
pietiks. Arī šajā reizē bija nepieciešami divi kon-
certi, bet tie, kas kāda iemesla dēļ šajā dienā nebija 
Rojā, jau bažīgi apvaicājas par iespēju šo koncertu 
noskatīties arī Rojas dienās. Par to, ka savējos Rojā 
mīl, pārliecināmies katru gadu, un arī šis gads ne-
bija izņēmums. Zālē valdīja īpaša gaisotne un tā 

vien šķita, ka dažs labs zālē sēdošais par savu mīļo 
cilvēku uz skatuves pārdzīvoja vairāk kā pats so-
lists savu uzstāšanos.

Šovu atklāja Dace Tapiņa. Dace ir no Saldus 
puses, uz Roju viņu atvedusi mīlestība. Dacei no 
uzstāšanās baiļu nav, jo savulaik viņa ar māsām 
jau piedalījusies ģimeņu dziedāšanas šovā televī-
zijā. Nākamo dziedātāju šova vadītāji pamanījuši 
brīdī, kad viņa ar velosipēdu, jautri dungodama, 
minās no savas darbavietas – skolas ēdnīcas. Viņai 
padodas gan garšīgu ēdienu gatavošana, gan dār-
za darbi, bet galvenā interese ir viņas tuvie cilvē-
ki- dēliņš un dzīvesbiedrs. Un tā ar dziesmu par 
vēlo pīlādzīti uzstājās Ieva Zīverte.  Bet laika upes 
plūdumam ļāvās Liāna Bērziņa. Ikdienā viņa ir ļoti 
nopietna darba veicēja Rojas novada domē, gādīga 
dzīvesbiedre un mamma trim lieliskiem dēliem. 
Tieši dēli arī bija tie, kas Liānu pieteica šovam, jo, 
kurš gan labāk par viņiem varētu zināt, ka aiz viņu 
mammas nopietnības slēpjas  azartisks cilvēks, īsts 
piedzīvojumu meklētājs. Kā nākamais tika pie-
teikts Edgars Frīdenbergs – kārtīgs, strādīgs, atrak-
tīvs jaunietis, kurš ikdienā 
strādā celtniecībā, bet brī-
vajā laikā labprāt uzdzied. 
Brīvi, atraktīvi, ar krietnu 
devu humora Edgars no-
dziedāja dziesmu par to, 
cik ļoti šajā telefonizētajā 
laikmetā viņš ir noguris no 
sakariem. Dziesmas lipīgā 
melodija, Edgara atrakti-
vitāte un „Elfas” dejotāju 
burvīgais priekšnesuma 
papildinājums izsauca ap-
lausu vētru. Kā atzina šova 
vadītāja Dace, neapšaubāmi 
romantiskāks bija laiks, kad 
telefonu nebija. Tad cilvē-
ki rakstīja vēstules ar zoss 
spalvu uz iesmaržota zīd-
papīra, un tās visas ar banti 
apsietas glabājās kā dārga 
piemiņa par tiem laikiem, 
kad iemīlējies vectētiņš 

rakstīja vēstules vecmāmiņai. Ko pēc mums 
lasīs mūsu mazbērni? Lai kaut ko vērstu par 
labu, Jānis Kalniņš atzīstas, ka pēdējā laikā 
ir uzrakstījis vēstuli dzejā, kas nosūtīta ar 
vēju. To mēs tūdaļ pat arī dzirdējām grupas 
„Roja” izpildījumā. Tikmēr jau gaisa balons 
ir piezemējies un, lai to atkal iedarbinātu, 
vajadzīga uguns. Kā saukta, klāt ir uguns 
māksliniece Gunta Tomsone, kura tūdaļ uz 
skatuves uzbūra brīnišķīgu ugunsšovu. Nu 
vairs nekas nekavē Daci un Jāni atkal uzsākt 
ceļojumu gaisa balonā, un jau drīz viņi no 
saviem augstumiem pamana jūrā laivu un 
tajā – dziedātāju. Šis dziedātājs ir štrams 
kungs maestro Raimonda Paula gados, kurš 
visu dzīvi bijis liels dziedātājs. Savulaik viņš 
pat aicināts uz kaimiņpagasta ansambli par 

solistu. Darba mūžu nostrādājis celtniecībā, viņš 
tagad varētu baudīt rāmas vecumdienas, bet nav 
jau miera – jāskalda malka, jākopj pagalms un 
mazdārziņš, bet pati lielākā viņa vērtība – 7 maz-
mazbērni. Un šis bagātnieks ir rojenieks Aldonis 
Gitendorfs. Kā jau kārtīgam latvietim, viņam mā-
jās ir arī dziesmu klade, un tajā pirmkārt ir dzies-
mas par jūru. Arī šovakar viņa izpildījumā dzir-
dējām dziesmu par mūžīgajām vērtībām – jūru 
un mīlestību. Aldoņa kungu no ritma neizsita arī 
tehniskā ķibele, kad visā Rojā uz mirkli pazuda 
gaisma, pēc tās novēršanas viņš vienā mierā pabei-
dza savu uzstāšanos. Lūk, tas ir īsts mākslinieks! 
Pirmo reizi ar pīpi uz jumta nebija arī nākamais 
solists – vismuzikālākais autoveikala īpašnieks 
Latvijā – Modris Sproģis. Jau zvejnieku kolhoza 
„Banga” laikos viņš spēlējis ansamblī „Reids”, vē-
lāk arī grupā „Roja”, tagad kopā ar savu otro pusīti 
Modris turpina muzicēt dažādos pasākumos. Bet 
šoreiz viņš izlēmis savus spēkus izmēģināt viens 
pats. Šika meitene ar labu balsi, kura jau vairāk kā 
10 gadus frizē Rojas dāmas un kungus un kura, 
izrādās, ir arī labas balss īpašniece – tā ir Inita 
Balinska. Pēc Initas dziedājuma likās, ka jaunā 
sieviete šovakar uz skatuves izdziedāja jau sen iz-
lolotu sapni. Nākamajam dziedātājam savu sapni 
izdevies īstenot jau diezgan sen. Ikdienā strādājot 
Rīgas domē, sirdī viņš ir kārtīgs rojenieks, ko pie-
rādījis arī, atgūstot un sakārtojot savu dzimtas īpa-
šumu. Kādreizējais desantnieks, pilnīgs bezbaiļu 
cilvēks Normunds Červinskis izpelnījās skatītāju 
ovācijas ar Gunta Veita „Ziņģi par bailēm”.

Vairākus dalībnieku priekšnesumus lieliski 
papildināja modes deju studijas „Elfas” meitenes 
Evas Fricbergas vadībā, bet par to, lai šova dalīb-
nieku lidojums izdotos, gādāja gaisa balona apkal-
pes ekipāža – Mareks Štāls, Arnis Enzels, Didzis 
Alksnītis, Ārija Veide, Modris Sproģis, Eva Fric-
berga, Alise Broka, Jānis Kalniņš un Dace Broka. 
Paldies par atbalstu lidojumam, ekipāža izteica arī 
Rojas novada domei.

Var dzīvot dažādi. Var dzīvot, neticot brīnu-
miem, un var dzīvot ticot, ka viss, kas notiek ar 
tevi, ir brīnums, un vienkārši ļauties lidojumam, 
kā to darīja šova dalībnieki un skatītāji pozitīvajā 
pašmāju šovā „Meklējam solistu!” 

1. Ja jūs esat Rojas novadā deklarēts un faktiski dzīvojošs Rojas 
novada iedzīvotājs un jums ir nepieciešams tehniskais palīglīdzek-
lis, tad griezieties:

1) Pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu atzinumu tehniskā palīg-
līdzekļa saņemšanai;

2) Sociālajā dienestā, līdzi ņemot ģimenes ārsta izsniegto atzi-
numu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, iesniedziet iesniegumu 
tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanai.

Sociālā darbinieka darbā ar veciem cilvēkiem un invalīdiem 
pieņemšanas laiks:

PIRMDIENĀS 14.00–18.00 (rindas kārtībā)
OTRDIENĀS 14.00–16.00 (pēc pieraksta)
PIEKTDIENĀS 13.00–15.00 (pēc pieraksta)
Pierakstīties jūs varat pa tālruni 63269551 vai 27234288.
2. Atgādinājums tehnisko palīglīdzekļu lietotājiem
Cienījamie tehnisko palīglīdzekļu lietotāji! Ja tehniskos palīglī-

dzekļus, kuri iegādāti par projekta Nr. 11-08-LL18-L413102-000006 
līdzekļiem, nepieciešams turpināt lietot pēc līgumā minētā termi-
ņa, lūgums tehnisko palīglīdzekļu lietotājam vai viņa likumīgajam 
pārstāvim ierasties sociālajā dienestā, lai līgumu pagarinātu. Pretējā 
gadījumā pēc līgumā minētā termiņa beigām tehnisko palīglīdzekli 
nekavējoties jāatgriež sociālajā dienestā.

3. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemā-

cīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca 
tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas,  palīdz cilvēkam 
atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā 
ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu 
vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu spē-
jas pārvietoties un patstāvīgas dzīves iemaņas.

2. Valsts apmaksātu sociālo rehabilitāciju var saņemt:
 personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā 

(no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī 
personas ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, 
kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
 politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustī-

bas dalībnieki; 
 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;. 
 Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušās personas līdz 

18 gadu vecumam; 
 personas ar prognozējamu invaliditāti;
 Nacionālo bruņoto spēku karavīri un Iekšlietu ministrijas sis-

tēmas iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (pie-
teikšanās ar attiecīgo dienestu norīkojumiem);
 SIVA profesionālās rehabilitācijas saņēmēji (rehabilitācijas 

kurss saskaņā ar individuālajiem plāniem).
Lai pieteiktos sociālajai rehabilitācijai par valsts budžeta līdzek-

ļiem, personai jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā, līdzi ņemot:
1) personas apliecinošu dokumentu; 
2) ģimenes ārsta izsniegtu izziņu;
3) politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku 

likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas AES avārijas rezultātā cie-
tušām personām – attiecīgā statusa apliecinoša dokumenta kopiju. 

Sociālajā dienestā jāraksta iesniegums, lūdzot piešķirt valsts ap-
maksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Pēc dokumentu iesniegšanas sociālā dienesta speciālists novēr-
tē pašaprūpes, pārvietošanās un ar mājas dzīvi saistītās spējas, un 
pozitīva lēmuma gadījumā Sociālais dienests nosūta to uz Sociālās 
integrācijas valsts aģentūru (SIVA), pievienojot visus nepieciešamos 
dokumentus. Pakalpojumi tiek piešķirti rindas kārtībā un atkarībā 
no valsts piešķirtā finansējuma.

Sīkāku informāciju varat saņemt SIVA mājaslapā www.siva.gov.lv
4. MFC „STROPS”
No 2015. gada 7. aprīļa līdz 26. maijam Rojas novada MFC 

„STROPS” telpās katru otrdienu no 11.00 līdz 13.00 notiks floristi-
kas nodarbības. Pieteikšanās pa mob. tel. 28694414 (Ieva Krūmiņa).

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja/
Sociālā darbiniece darbā ar veciem cilvēkiem un invalīdiem 

Baiba Trūbiņa 
63269551; 27234288 baiba.trubina@roja.lv

Rojas novada sociālais dienests informē:

Ļauties lidojumam

Vairākus no priekšnesumiem lieliski papildināja „Elfas” meitenes. Centrā – Aldonis Gitendorfs. 

D. Klaberes foto

Ceļojot gaisa balonā, pasākuma vadī-
tājiem Dacei Brokai un Jānim kalniņam 
izdevās atrast 8 talantīgus solistus.

Jaunatklātie talanti – Liāna Bērziņa (pirmajā 
rindā no kreisās), Dace Tapiņa, Ieva Zīverte, Ini-
ta Balinska, Normunds Červinskis. Otrajā rindā 
no kreisās: Edgars Frīdenbergs, Aldonis Giten-
dorfs, Modris Sproģis.
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Dace Klabere

Kā jau iepriekš iedzīvotāji tika in-
formēti, no 2015. gada 1. februāra stā-
jušies spēkā jaunie SIA „Rojas DzKU” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tari-
fi. Kā jebkura pakalpojuma sadārdzi-
nājums, tas radīja iedzīvotāju neap-
mierinātību, sevišķi jau tādēļ, ka tarifa 
kāpums bija diezgan ievērojams. Kā 
paskaidroja SIA „Rojas DzKU” valdes 
loceklis Ivars Jaunozols, jau 2009. gadā 
SIA „Rojas DzKU un Rojas novada 
dome sprieda par tarifa paaugstināša-
nas nepieciešamību. Taču, ņemot vērā 
tā brīža valsts ekonomisko situāciju, 
šāds lēmums netika pieņemts. Pro-
tams, ir slikti, ka iepriekšējie uzņēmu-
ma vadītāji nav nodrošinājuši tarifu 
pakāpenisku pārrēķināšanu pēc iegul-
dījumu veikšanas ūdenssaimniecības 
attīstībā vai, mainoties pakalpojumu 
sniegšanas izmaksām. Diemžēl tagad  
ir sagadījies tā, ka šo nepopulāro lē-
mumu par tarifu celšanu bija jāpie-
ņem pašreizējam uzņēmuma vadītā-
jam Ivaram Jaunozolam. Vairāki Rojas 
iedzīvotāji vērsās pie Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisijas ar 
iesniegumu, kurā viņi apšauba jaunā 
tarifa aprēķina pamatojumu. Šī gada 
20. aprīli no Sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora tika saņemta atbilde uz šo 
iesniegumu, kurā paskaidrots:

„Regulators paskaidro, ka atbilstoši 
tiesiskuma principam, Regulatora rīcī-
bai jāatbilst tiesību normām un Regula-
tors darbojas normatīvajos aktos noteik-
to pilnvaru ietvaros un savas pilnvaras 
izmanto tikai atbilstoši pilnvarojuma 
jēgai un mērķim (Admini stratīvā proce-
sa likuma 7. pants). Attiecībā uz iesnie-
gumā izteikto lūgumu apturēt ar Lēmu-
mu apstiprinātos SIA „Rojas DzKU” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, 
Regulators paskaidro, ka Lēmums ir tie-
sisks, labvēlīgs administratīvais akts un 
normatīvie akti neparedz Regulatoram 
tiesības apturēt tā darbību.

Attiecībā uz iesniegumā norādīto 
lūgumu, lai Regulators pieprasa SIA 
„Rojas DzKU” iesniegt jaunu ūdens-

saimniecības pakalpojumu tarifu ap-
rēķinu, Regulators paskaidro, ka, lai 
Regulators lūgtu komersantu iesniegt 
jaunu tarifu projektu, Regulatora rīcībā 
būtu jābūt informācijai, kas liecinātu 
par to, ka spēkā esošā tarifa aprēķinu 
veidojošās izmaksas nozīmīgi neatbilst 
faktiskajām pakalpojuma sniegšanas iz-
maksām. Ņemot vērā to, ka Regulatora 
rīcībā šādas informācijas attiecībā uz 
SIA „Rojas DzKU” sniegtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem nav, Re-
gulatoram nav pamata lūgt SIA „Rojas 
DzKU” iesniegt jaunu ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu tarifu.

Saskaņā ar likuma „Par sabiedris-
ko pakalpojumu regulatoriem” (turp-
māk – Likums) 19. panta pirmajā daļā 
noteikto, sabiedrisko pakalpojumu tari-
fus regulējamās nozarēs sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzēji aprēķina saskaņā 
ar noteikto tarifu aprēķināšanas meto-
diku un pēc savas iniciatīvas vai Regu-
latora pieprasījuma iesniedz Regulato-
ram aprēķināto tarifu projektus kopā ar 
tarifu aprēķina projektā minēto tarifus 
veidojošo izmaksu pamatojumu. Kār-
tību, kādā ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzējs aprēķina ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu projektus, 
nosaka Regulatora 2010. gada 12. maija 
lēmums Nr. 1/8 „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas me-
todika” (turpmāk – Metodika).

Regulators uzsver, ka, izvērtējot 
komersanta aprēķinātā tarifu projekta 
atbilstību Metodikā paredzētajam ap-
rēķinam, tiek pārbaudīta arī tarifu ap-
rēķina projektā minēto tarifu veidojošo 
izmaksu ekonomiskā pamatotība.

Regulators izvērtēja SIA „Rojas 
DzKU” 2014. gada 25. jūnijā iesniegto 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu Tari-
fu projektu (turpmāk – Tarifu projekts) 
un to veidojošo izmaksu pamatojumu 
un secināja, ka Tarifu projekts ir pama-
tots un aprēķināts atbilstoši Likumam 
un Metodikai.

Saistībā ar Iesniegumā minēto par 
Tarifu projekta izskatīšanas procesu un 
būtību, Regulators paskaidro turpmāk 
minēto.

Attiecībā par Regulatora 2014. gada 
21. jūlijā organizēto uzklausīšanas sa-
nāksmi, Regulators paskaidro, ka uz-
klausīšanas sanāksme ir tikai viena no 
iespējām, kādā pakalpojumu lietotāji var 
izteikt savus priekšlikumus par Tarifu 
projektu un saņemt atbildes no pakal-
pojumu sniedzēja  un skaidrojumu par 
Tarifu projektu. Regulatora 2013.  gada 
21. augusta lēmums Nr. 1/18 „Noteiku-
mi par iepazīšanos ar Tarifa projektu” 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā sabiedrisko pakalpojumu lietotāji 
var iepazīties ar sabiedrisko pakalpoju-
mu sniedzēju iesniegtajiem Tarifu pro-
jektiem, iesniegt savus priekšlikumus un 
ieteikumus Regulatoram un sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam.

Regulators vērš uzmanību, ka saska-
ņā ar Noteikumu 3. un 4. punktu, SIA 
„Rojas DzKU” bija publicējusi infor-
māciju par aprēķināto Tarifu projektu, 
kā arī norādījusi, kur var iepazīties ar 
Tarifu projektā ietverto vispārpieejamo 
informāciju, kā arī sniegt savus priekš-
likumus un ieteikumus par Tarifu pro-
jektu. SIA „Rojas DzKU” 2014. gada 19. 
jūnijā nosūtīja informāciju par Tarifu 
projektu Rojas novada pašvaldībai pub-
licēšanai mājaslapā internetā un 2014. 
gada 25. jūnijā to publicēja oficiālajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis”. SIA „Ro-
jas DzKU” paziņojumu par precizēto 
Tarifu projektu publicēja 2014. gada 
30. oktobrī oficiālajā izdevumā „Latvi-
jas Vēstnesis” un 2014. gada 28. oktobrī 
nosūtīja Rojas novada pašvaldībai pub-
licēšanai mājaslapā internetā. Priekšli-
kumi un ieteikumi par Tarifu projektu 
Regulatorā netika saņemti.

Regulators uzskata, ka SIA „Rojas 
DzKU” ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu lietotājiem tika nodrošināta iespēja 
savlaicīgi uzzināt par gaidāmajām tarifa 
izmaiņām, kā arī piedalīties Tarifa pro-
jekta izvērtēšanā, iesniedzot priekšliku-
mus vai ieteikumus par Tarifu projektu.

Papildus Regulators vērš uzmanību, 
ka iesniegumus saistībā ar Tarifu pro-
jektu var iesniegt gan Regulatoram, gan 
komersantam, visu Tarifu projektu iz-
skatīšanas laiku.

Atbildot par Tarifu projektā iekļau-
tajiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu apjomiem, Regulators 
paskaidro, ka Tarifu projekta aprēķi-
nā iekļautie pakalpojumu apjomi at-
bilstoši Metodikai noteikti saskaņā ar 
komercuzskaites mēraparātiem vai pa-
tēriņa normām. Ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumu apjomi tarifu 
projektā noteikti atšķirīgi, jo SIA „Ro-
jas DzKU” ir atšķirīgs ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju 
skaits un šo lietotāju patēriņa apjoms.

Attiecībā uz konkrētām iesniegumā 
minētajām Tarifu projektu veidojoša-
jām izmaksām un aprēķinā izmanto-
tajiem datiem, Regulators paskaidro 
turpmāk minēto.

Regulators informē, ka personāla 
izmaksas Tarifu projektā ir iekļautas, 
pamatojoties uz darbinieku štatu sa-
rakstu un saskaņā ar SIA „Rojas DzKU” 
noteikto izmaksu dalījumu. Personāla 
izmaksu pieaugums SIA „Rojas DzKU” 
izskaidrojams ar minimālās algas pa-
lielinājumu un to, ka no 2014. gada 
izveidota avārijas brigāde (atalgojums 
uz ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmaksām attiecināts 23.57% apmērā). 
Izvērtējot SIA „Rojas DzKU” iesniegtos 
dokumentus Tarifu projektā iekļau-
to personāla izmaksu pamatojumam, 
Regulators secināja, ka Tarifu projektā 
iekļautās personāla izmaksas ir pama-
totas.

Iesniegumā minēts, ka sakarā ar to, 
ka SIA „Rojas DzKU” iepriekšējā pe-
riodā bijusi peļņa, uzskatāt, ka tarifu 
palielināšana nav pamatota.

Regulators paskaidro, ka saskaņā ar 
Likumu tarifi balstās uz ekonomiski pa-
matotām izmaksām, tādēļ komersanta 
peļņas esamība iepriekšējā periodā ne-
ietekmē citu izmaksu objektīvi pama-
totu pieaugumu. Likuma mērķis ir no-
drošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, 
drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pa-
kalpojumus, kuru tarifi (cenas) atbilst 
ekonomiski pamatotām izmaksām, kā 
arī veicināt attīstību un ekonomiski 
pamatotu konkurenci regulējamās no-
zarēs (Likuma 1. pants). Savukārt Liku-

ma 20. pants noteic, ka tarifi nosakāmi 
tādā apmērā, lai lietotāju izdarītie tarifu 
maksājumi segtu ekonomiski pamato-
tas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas 
un nodrošinātu sabiedrisko pakalpoju-
mu rentabilitāti, ja nozares speciālie li-
kumi neparedz citus tarifu noteikšanas 
principus.

Valsts regulē sabiedrisko pakalpo-
jumu sniegšanu kā komercdarbību 
(Likuma 2. panta otrā daļa). Likums 
neparedz nosacījumu, ka komercsa-
biedrībām būtu jāsniedz regulējamie 
sabiedriskie pakalpojumi, negūstot 
peļņu.

Papildus Regulators informē, ka sa-
skaņā ar Regulatora 2009. gada 1.  no-
vembra lēmumu Nr. 1/5 „Noteikumi 
par Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijai iesniedzamo informāci-
ju” sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, 
kas sniedz sabiedriskos pakalpojumus 
ūdenssaimniecības nozarē, reizi kalen-
dārajā gadā divu nedēļu laikā pēc Gada 
pārskata likumā noteiktā termiņa gada 
pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu 
dienestā, iesniedz Regulatoram atskaiti 
par izmaksām un ieņēmumiem, snieg-
to sabiedrisko pakalpojumu apjomu, 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
raksturojumu pārskata gadā (turp-
māk  – gada atskaite). Regulators pēc 
gada atskaites saņemšanas izvērtē iz-
maksas un ieņēmumus, kā arī peļņu, 
kura procentuālā izteiksmē nevar pār-
sniegt rentabilitāti 7% apmērā, kas ap-
rēķināta procentos no ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma sniegšanas izmaksām 
(Metodikas 15. punkts).

Izpilddirektors A. Veiss”

Jāatzīmē, ka uzņēmums tarifā ir 
iekļāvis rentabilitāti tikai 3% apmērā, 
kā arī tas, ka, iepazīstoties ar apstip-
rinātiem  ūdenssaimniecības tarifiem 
citās Latvijas pašvaldībās interneta 
vietnē http://www.sprk.gov.lv/lapas/
udenssaimnieciba#Tarifi45, var konsta-
tēt, ka Rojas novadā noteiktie ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifi ir stip-
ri zemāki par lielākajā daļā pašvaldību 
noteiktajiem tarifiem. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas atbilde 
uz dažu Rojas iedzīvotāju iesniegumu

MFC „STROPS” realizē projektu 
jauniešiem un bērniem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  izsludināja atklāto 
projektu konkursu „Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai 
pašvaldībās, ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem 
jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu”, un saskaņā 
ar aģentūras 2015. gada 25. marta lēmumu Nr. 4-25/79  tika atbalstīts  
Rojas novada Sociālā dienesta  MFC „Strops” projekta iesniegums 4-25/2  
„Esi aktīvs, veselīgs un radošs”. Projekts tiks īstenots Izglītības un zināt-
nes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot Rojas MFC 
„Strops” organizācijas darbu ar radošās darbnīcas un neformālās mācī-
šanās aktivitātēm, lai attīstītu un veicinātu bērnu un jauniešu nepiecieša-
mās prasmes un zināšanas,  sniegt iespēju saturīgi un  lietderīgi izmantot 
brīvo laiku, iesaistot centra piedāvātajās aktivitātēs projekta ietvaros, kā 
arī papildināt daudzveidīgākas brīvā laika pavadīšanas iespējas visiem 
Rojas novada jauniešiem un bērniem. 

Tiks realizētas interesantas neformālās izglītošanas aktivitātes par 
dažādas tēmām – vide, uzņēmējdarbība, tradīcijas, kā sniegt pirmo pa-
līdzību dažādās dzīves situācijās, kā būt spirgtam un veselam, kādi ir 
mūsu ēšanas paradumi. Būs iespēja sevi izpaust, darbojoties  radošajās 
darbnīcās ar otrreizējiem izejvielas materiāliem, koku, fimo un primo 
materiāliem, filcēt un apgleznot zīdu, izpausties floristikā, izmēģināt 
savu roku, gleznojot  ar vasku, kā arī apgūt kulinārijas prasmes, iemā-
coties jaunas receptes, pagatavojot dažādu tautu ēdienus un Latvijas 
novadu tradicionālos ēdienus. 

Jaunieši varēs piedalīties arī veselīga dzīvesveida saliedēšanās akti-
vitātēs, kā piemēram, „Ģimenes pavasara svētkos” maijā, „Pārgājienā 
gar Rojas  upi” un Ārlavas „Virvju trasē” jūlijā, nakts pasākumā Rojā 
„Jauniešu zaļā nakts” (ar orientēšanos vidē) augustā. Svarīgi ir veidot 
sadraudzību un gūt pieredzi ar citiem jauniešu centriem, tāpēc būs 
iespēja ciemoties jauniešu centros Jūrmalā un Siguldā. 

Gaidīsim bērnus un jauniešus uz MFC „Stropa” aktivitātēm, sākot 
no šī gada aprīļa līdz septembrim. Sekojiet aktuālai informācijai Rojas 
novada mājas lapā www.roja.lv vai Rojas novada informatīvajā izdevumā 
„Banga”.

Informāciju sagatavoja atbildīgā par projekta realizēšanu 
Lienīte Voronova 

Pārtikas preču komplektus varēs saņemt tikai par tekošo mē-
nesi  ģimene vai persona, kurai pašvaldības Sociālais dienests iz-
sniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes/personas statusam 
(statuss tiek piešķirts, izvērtējot ģimenes/personas ienākumus par 
pēdējiem trim mēnešiem un tie nevar pārsniegt EUR128.06 mē-
nesī uz vienu personu),  kā arī,  ja ģimene/persona ir nonākusi ār-
kārtas vai krīzes situācijā un ar Sociālā dienesta lēmumu, ģimenei/
personai piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā. Fonda 
ietvaros atbalsta pārtikas preču komplektus nevarēs saņemt maz-
nodrošinātas ģimenes/personas.
Ģimenes/ personas statuss Pārtikas preču komplekts
Izziņa uz 1 mēnesi 1 paka katrai personai

Izziņa uz 3 mēnešiem Kopā 2 pakas katrai personai 
uz izziņas periodu

Izziņa uz 6 mēnešiem Kopā 4 pakas katrai personai 
uz izziņas periodu

Produktu ražotāji ir AS „Dobeles dzirnavnieks’’, pārtikas preču 
komplektā iekļautas pārtikas preces:  

1. Pilnpiena pulveris – 0,4 kg; 
2. Auzu pārslas – 0,5 kg; 
3. Griķi – 0,4 kg; 
4. Manna – 0,5 kg; 
5. Rīsi – 0,4 kg; 
6. Makaroni – 1 kg; 
7. Kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kg; 
8. Rapšu eļļa – 0,5 l; 
9. Cukurs – 0,25 kg; 
10. Sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.

Silvija Kalmane, 
Rojas novada Sociālā dienesta biroja administratore – sekretāre

Kontaktālrunis 63269551, 27234286

„Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām” 
pārtikas preču komplektu izsniegšanas kārtība

Atbalsta pārtikas preču komplektus ,,Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām’’ izdale tiks uzsākta no 6. maija Rojas 
novada Sociālajā dienestā – pieņemšanas laikā (pirmdienās, trešdienās no 9.00–13.00, 14.00–17.00, piektdienās no 9.00–15.00).

Rojas novada pašvaldība piedāvā izmantot 
elektroniskos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuri 
vēlas nomāt pašvaldībai piederošus nekustamā 
īpašuma (NĪ) objektus un iedzīvotājiem,  kuri 
jau ir pašvaldības NĪ objektu nomnieki portālā 

www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami šādi ar NĪ nomu saistīti 
pakalpojumi:

1) „Pašvaldības nomas objekti” – iespēja aplūkot interesējo-
šās pašvaldības publicētos brīvos NĪ objektus un informāciju par 
tiem;

2) „Pieteikšanās objekta nomai” – iespēja pieteikties  interesē-
jošā NĪ objekta nomai, aizpildot elektronisku pieteikumu portālā, 
sekot līdzi savu iesniegto pieteikumu statusiem;

3) „Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi” – iespēja aplūkot 
informāciju par saviem nomas līgumiem, veiktajiem nomas mak-
sājumiem, saņemtajiem nomas rēķiniem un iegūt informāciju par 
aktuālo nomas maksu, veikt nomas maksas apmaksu tiešsaistē;

4) „E-rēķinu iesniegums” – iespēja pieteikties elektroniskai 
nomas rēķinu saņemšanai.

Papildus NĪ nomas pakalpojumiem portālā www.epakalpojumi.lv 
jūs varat izmantot citus elektroniskos pakalpojumus:
 Iepazīties ar nekustamā īpašuma nodokli, veikt tā apmaksu;
 Pieteikties e-pasta vai SMS paziņojumam par nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksāšanas termiņa tuvošanos;
 Iepazīties ar datiem kadastrā;
 Iepazīties ar datiem no civilstāvokļa aktu reģistriem, piepra-

sīt atkārtotu civilstāvokļa akta apliecību;
 Iegādāties makšķerēšanas licences.

Rojas novads ir viens no videi draudzīgākajiem novadiem 
Latvijā nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
izsūtīšanā. 2015. gadā mūsu novads atrodas TOP 10 starp nova-
diem, kuri procentuāli visvairāk ir izsūtījuši nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumus elektroniski. Vairosim zaļo 
domāšanu, piesakoties ne tikai elektroniskai nekustamā īpašuma 
nodokļa MP saņemšanai, bet arī elektroniskai NĪ nomas rēķinu 
saņemšanai!

Nekustamā īpašuma speciāliste / NĪN administratore
A. Krūmiņa

Pašvaldības nekustamā īpašuma noma vēl ērtāka
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Laipni gaidīti jaunajā rotaļu laukumā!

Šo vasaras sezonu pludmale sagaidīs atpūtniekus krāsai-
nāka un sakoptāka, jo ir pabeigts projekts  „Bērnu rotaļu lau-
kuma izveide Rojas pludmalē”. 

Vēl pavisam nesen Rojas pludmalē nekas neliecināja par to, 
ka tur sliesies jauns un moderni izbūvēts rotaļu laukums dažā-
da vecuma bērniem. Bērnu rotaļu laukumā ir izveidoti vairāki 
rotaļu laukuma elementi, kas kopā veido vienotu rotaļu lau-
kuma vietu. Vizuāli elementi veidoti saistībā ar jūras tematiku 
un bērnu priekam novietoti vingrošanas komplekti, šūpoles uz 
metāla statnēm u.c. elementi, kas piemēroti bērniem vecumā 
no 3 līdz 12 gadiem. Visi rotaļu laukuma elementi ir veidoti at-
bilstoši ES standartiem par „Spēļu laukumu drošību” EN1176. 

Bērnu laukumu apmeklētāju ērtībām teritorija ir labie-
kārtota – izveidota koka pastaigu laipa, novietoti soliņi un 
atkritumu konteineri sīkajiem atpūtnieku atkritumiem. Ne 
mazums novada bērnu jau ir izmēģinājuši bērnu laukumu, 

tāpēc pašvaldība atgādina, ka par nepilngadīgo personu at-
rašanos un drošību Rojas novada pašvaldības atpūtas zonās 
un bērnu laukumos atbild bērnu vecāki vai aizbildņi. Katram 
bērnu laukumu pilngadīgajam apmeklētājam pašam, bet 
nepilngadīgo personu vecākiem vai aizbildņiem jāuzņemas 
pilna atbildība par bērnu veselību un izvēlēto aktivitāšu at-
bilstību drošībai un apstākļiem, lai, izmantojot vecumam vai 
svaram neatbilstošas iekārtas un aprīkojumu, tās netiktu bo-
jātas un netiktu gūtas traumas.

Projekts Nr. 13-08-ZL12-Z401101-000020 „Bērnu rotaļu 
laukuma izveide Rojas pludmalē” tiek finansēts no Eiropas 
Zivsaimniecības Fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratē-
ģiju īstenošana” ietvaros par summu EUR 25 611,69 apmērā un 
Rojas novada domes līdzfinansējumu EUR 4 011,84 apmērā. 

Marita Nagle,
Rojas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunais rotaļu laukums Rojas pludmalē. 
M. Nagles foto

Jo vairāk es ceļoju, jo vairāk es iemī-
lu Latviju, par ko es pārliecinājos brau-
cienā uz Prāgu. 

No 1. līdz 7. aprīlim godam Latvi-
jas vārdu Lieldienu basketbola turnī-
rā „Easter Euro Basket Prague 2015” 
aizstāvēja 2003. gadā dzimušas un 
jaunākas meitenes, kā arī 2004. gadā 
un 1998. gadā dzimuši Rojas novada 
Sporta skolas basketbola nodaļas zēni. 
Braucienu organizēja sporta skolas di-
rektore Tatjana Kirilova, basketbolistus 
sagatavoja treneri Rudīte Bārdiņa, Val-
dis Dombrovskis un Mārtiņš Ziediņš. 
Cīņasspara, lieliskas likumsakarības 
un veiksmes vadīti jaunie basketbo-
listi – gan meitenes, gan zēni – ieguva 
godpilno 3. vietu, savukārt lielie zēni 
izcīnīja 2. vietu turnīrā, kurā piedalījās 
komandas no Čehijas, Vācijas, Somijas, 
Slovākijas un Polijas. Spēļu laikā savē-
jiem līdzi juta un par visiem bērniem 
rūpējās vecāki. Ikviens dalībnieks tur-
nīra laikā ieguva lielisku basketbola 
spēles pieredzi, attīstīja savu psiholo-
ģisko un fizisko noturību, kā arī tuvāk 
sadraudzējās ar saviem treneriem un 
komandas biedriem. Paldies vispacie-
tīgākajiem un jaukākajiem šoferīšiem 

Lieldienu brīvdienas Prāgā

Kārlim un Dailonim! Šis brauciens 
visticamāk paliks mums visiem atmiņā 
uz ilgu laiku, jo tas bija daudzveidīgs, 

pārdomāts un pozitīvu domu vadīts. 
Skolēniem bija iespēja iepazīt pazemes 
pasauli, braukājot krustām šķērsām ar 

metro, mēs apmeklējām Prāgas zoo-
loģisko dārzu, noskatījāmies astrolo-
ģiskā pulksteņa nelielo ceremoniju ar 

12 apustuļu deju ap seno laikrādi, kā arī 
izbaudījām pastaigu pa Kārļa zelta tiltu, 
pieskaroties katrai tūristu nospodrinā-
tajai figūrai, lai kaut uz mirkli noticētu, 
ka atkal atgriezīsimies Prāgā. Skatu no 
putna lidojuma uz pilsētu varēja vērot 
no Vecpilsētas skatu torņa, savukārt iz-
brauciens ar kuģīti atklāja senās pilsētas 
ainavas no Vltavas krastiem. Protams, 
izmantojot iespēju izjust naksnīgās Prā-
gas auru, devāmies arī uz pili. Ceļš līdz 
greznajai gotiskā stila ar jūgendstila ele-
mentiem rotātai pilij atklāja gleznainas 
ainas uz pilsētu, bet, kad nokļuvām līdz 
pils pakājei, visi neviļus pat elpu aiztu-
rējām un uz mirkli apklusām, jo tā ir tik 
skaista! Elpu aizraujošs un fantastisks ir 
arī Križikova fontāna jeb strūklaku uz-
vedums, kuru novēlu katram kaut reizi 
noskatīties.

Jā, laimei un priekam vajag patie-
šām maz, un mēs esam par kripatu 
priecīgāki un bagātāki kļuvuši. Paldies 
par to Rojas novada domei, sporta sko-
lai, direktorei Tatjanai Kirilovai, mūsu 
treneriem Rudītei Bārdiņai un Valdim 
Dombrovskim, kā arī visiem bērnu ve-
cākiem!

Zane Alkšbirze

Treneres Rudītes Bārdiņas (pirmā no kreisās)  U-12 komanda izcīnīja godpilno 3. vietu. 
Albuma foto

Dace Klabere

Lieldienu brīvdienās, viesojoties Zviedrijas pilsētā Oskarshamnā, izmantoju iespē-
ju paviesoties vienā no pilsētas bērnudārziem. Zināju, ka bērnudārzs ir uzcelts pa-
visam nesen un skaitās viens no modernākajiem valstī. Zināju arī to, ka bērni tajā 
diendusu guļ tikai laukā, speciāli veidotās kastītēs. Tajās ziemas dienās, kad Latvijā sals 
knieba degunā ne pa jokam, vienmēr raizējos par to, kā šie mazuļi jūtas savās kastēs. 
Nu beidzot redzēju šo brīnumu savām acīm. Pie bērnudārza zem nojumes rindojas 
koka kastes. Katram bērnam sava kaste ar bērna vārdu. Kad tuvojas diendusas laiks, 

bērni tiek speciāli apģērbti – virs 
jau esošā bērna apģērba tiek uz-
vilkts speciāls, no filca gatavots 
tērps, tad seko cepure, cimdi, 
vilnas zeķītes. Šādi saģērbti bēr-
ni katrs ņem savu matracīti, kas 
tiek turēti telpās, lai vienmēr 
būtu silti, un dodas uz savām 
kastītēm, kur vēl papildus katrs 
bērns tiek ieguldīts guļammaisā. 
Miedziņš spirgtajā gaisā ir saldu 
saldais. Gar guļošajiem bērniem 
staigā auklīte, lai uzmanītu, vai 
kāds bērniņš nav izķepurojies no 
guļammaisa vai pazaudējis knu-
pīti. Dažreiz bērni, kuri tikko 
sākuši apmeklēt dārziņu, baidās 
gulēt kastītē, tad šāds bērns ar 
visu aprīkojumu tiek ieguldīts 
lielos ratos un stumts pa pagal-
mu, kamēr aizmieg. Arī Stellai 
vajadzēja 3–4 dienas, kamēr viņa 
sadūšojās rāpties šajā neparasta-
jā guļamvietā.

Tā kā bija Lieldienu laiks, pil-
sētas mājokļi un iestādes bija ro-
tātas košiem, mākslīgiem zariem 
un spalvām. Pie bērnudārza ēkas 
žoga bija sakarināti raibi bērnu 
gumijas zābaciņi, kuros rotājās 
košas spalvas (attēlā). Bet pie kā-

das bērnudārza sienas saitē iekarinātas plastmasas dzērienu pudeles, kuras bija pildītas 
ar košiem, krāsainiem šķidrumiem. Efekts interesants abos gadījumos, turklāt bez lie-
liem materiāliem ieguldījumiem. 

Interesanta pieredze

Šajās kastēs diendusu guļ bērni Zviedrijā.
D. Klaberes foto

Nēsāt formu vēl nenozīmē būt karavīram
Dace Klabere

Katru gadu Igaunijas jaunsardzes organizācija uzaicina 
mūsu organizācijas jauniešus piedalīties viņu nometnēs un 
pārgājienos. Katru reizi šī iespēja tiek dota vienam no 3 no-
vadiem. Jaunsardzes organizācijā Latvija teritoriāli ir sada-
līta 3 novados – Kurzeme, Vidzeme un Zemgale. Šogad šī 
iespēja piedalīties nometnē tika pieciem mūsu, Kurzemes 
novada jauniešiem, kuriem ir nopietna interese par mili-
tāro jomu. Viņu vidū bija arī Rojas vidusskolas audzēknis 
Toms Kolosko. Kā pastāstīja Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centra pirmā novada jaunsargu instruktore Jolanta Jurke-

viča, Toms jau 3 gadus aktīvi darbojas jaun-
sardzē, viņam ir nopietna vēlēšanās nākotnē 
savu dzīvi saistīt ar militāro karjeru un no-
pietna attieksme pret jaunsardzi.

Šī gada nometnē galvenā vērība tikusi 
pievērsta šaušanas apmācībām. Jaunieši 
šāvuši ne tikai ar pneimatiku, bet arī 
ar jau nopietnākiem ieročiem, kas bijis 
sevišķi aizraujoši. Latvijas likumdošana 
neatļauj šaut ar kaujas ieročiem jauniešiem 
jaunākiem par 18 gadiem, tādēļ Tomam šī 

aktivitāte likusies sevišķi aizraujoša. Šaušanas apmācība 
notikusi šautuvē un beigās zēniem, tostarp arī Tomam, 
izsniegtas apliecības, ka viņi ir pabeiguši kursu šaušanā. 
Zēni šāvuši ar pneimatiskajām, mazkalibra un beigās jau 
ar AK4 – automātisko kaujas ieroci. Par to Tomam īpašs 
prieks, jo viņš domā, ka ar AK4 vēl ilgi nedabūs šaut. 
Zēnam ir sapnis pēc vidusskolas beigšanas iet mācīties 
uz Aizsardzības akadēmiju. Kā atzīst pats Toms – visu 
līdzšinējo mūžu viņš tikai par to ir sapņojis. Jolanta 
gan piebilst, ka ir daudz jauniešu, kuri sapņo kļūt par 
karavīriem, bet, sastopoties ar pirmajām grūtībām, bieži 
vien šī interese noplok. Tad arī jaunieši saprot, ka nēsāt 
formu vēl nenozīmē būt karavīram. Karavīram ir svarīgi 
gan spēt tikt galā ar grūtībām, gan prast sastrādāties ar 
saviem komandas biedriem. Jaunsardzē jauniešiem ir 
šī iespēja pamēģināt. Reti kurš jau no 5. klases zina, ka 
būs karavīrs, bet jaunsardzē ir iespēja radīt viņa pirmo 
interesi, lai vēlāk jau jaunietim pašam būtu vieglāk saprast 
un izvērtēt. Jolanta cer, ka Tomam šī interese ir radīta, un 
viņš tikpat nopietni turpinās iet sava izraudzītā mērķa 
virzienā.

Visvairāk Tomam paticis šaut ar AK4 – 
automātisko kaujas ieroci. (Toms – pir-
mais no kreisās)

 Nometnes laikā tika iepazīta arī Tallina. (Toms – 
pirmais no kreisās).                                         Albuma foto
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Sintētisko putukrējumu 
Guntas kūkās nemeklējiet
Dace Klabere

Šajā pavasarī rojeniece Gunta Lagzdiņa īstenoja sen izlolotu 
sapni un kļuva par individuālā darba veicēju – ražošanas 
uzņēmuma mājas apstākļos īpašnieci. Tas nozīmē, ka Gunta 
pavisam droši un oficiāli var pieņemt konditorejas izstrādājumu 
pasūtījumus mājās un, cepot tortes, izpausties pēc sirds patikas. 

Gunta pati atzīst, ka šodienas apstākļos aiziet no labi apmaksāta 
darba ar visām sociālajām garantijām, nodedzināt aiz sevis visus 
tiltus un sākt no nulles – tā ir liela uzdrīkstēšanās, lēciens nezināmajā. 
Guntas pēdējā darbavieta bija Talsu tipogrāfija. No 33 darba gadiem 
Gunta 25 nostrādājusi vadošos amatos, un šis saspringtais laiks 
darījis savu – viņa sajutusies izdegusi, strādājusi bez iedvesmas, 
tādēļ arī nonākusi dzīves krustcelēs – sevis meklējumos. Viens 
ir bijis skaidrs uzreiz – jaunajai nodarbei jābūt radikāli pretējai 
iepriekš darītajam. Pēc garām pārdomām Gunta izšķīrusies par 
labu konditorejai, jo kulinārijas māksla vaļasprieka līmenī viņai 
gājusi līdzi vienmēr. Ņemot šo aizraušanos par pamatu, Gunta tai 
apkārt sākusi būvēt piramīdu – izpētījusi tirgu, izvērtējusi apkārtējo 
situāciju, līdz nonākusi pie slēdziena, ka šis varētu būt pareizais 
ceļš. Savu biznesu Gunta veido, balstoties uz 3 vaļiem – mantotās 
kūku receptes plus jaunas, pašas izdomātas, tikai ekoloģiskas 
izejvielas un trešais – mākslinieciskais noformējums. Šeit Guntas 
fantāzijai nav robežu. Viņai pa spēkam ir gan daudzstāvu kāzu 
tortes, apvilktas ar marcipāna masu, gan figurālas, tematiskas, ar 
dažādiem zīmējumiem un uzrakstiem rotātas tortes – pēc katra 
pasūtītāja vēlmēm. Katru konditorejas izstrādājumu Gunta veido 
ar sajūtu, ka tas ir veltīts tikai tam vienīgajam cilvēkam un viņa tā 
brīža notikumam. Tās ir tortes ar pievienoto vērtību. Dažkārt saldā 
izstrādājuma noformējums paņem vairāk laika, nekā pats kūkas 
cepšanas process. Tādā veidā Gunta cenšas sagādāt cilvēkiem prieku 
un cer, ka šis prieks ir abpusējs, jo šī atgriezeniskā saite dod spēku 
strādāt tālāk. Klienta prieks ir Guntas medusmaize, tad bizness 
paliek otrā plānā.

Neapšaubāmi, bez īpaša talanta šos, gribētos teikt, mākslas 
darbus, pagatavot nevar. Gunta domā, ka viņa šo talanta šķautni 
mantojusi no vecmammas, mammas mammas, kas jaunības 
gados bijusi labākā maizes cepēja Vandzenes pusē. Apkārtējo māju 
saimniekiem tas bijis vislielākais pagodinājums, ja viņi uz saviem 
godiem par saimnieci dabūjuši Paulīni. Arī Guntas vecāki jau 

Īsts meistardarbs Guntas izpildījumā. 
Albuma foto

Guntas pusaudzes gados pamanījuši, ka meitēnu 
saista kulinārijas māksla, jo, kad visa ģimene 
tālajos padomju laikos cīnījusies siena pļavā, Gunta 
labprāt taisījusi saimei pusdienas.

Kā atzīst pati Gunta, pilnīgi ireāls gadījums viņas 
dzīvē bijusi nokļūšana Amerikā 1992. gadā. Viņa 
dzīvojusi Sietlā, kur ļoti aktīvi darbojusies latviešu 
kopiena. Katrs latvietis, kurš iebraucis šajā pilsētā, 
tūdaļ ticis ievilkts kā skudru pūznī, un tā arī Gunta 
nonākusi tautiešu kopienā. Pasākumi tajā notikuši 
ļoti bieži, un Gunta tajos vienmēr piedalījusies ķēķa 
darbos. Tur jau šiverējušas lieliskas saimnieces, no 
kurām Gunta ieguvusi gan lieliskas receptes, gan 
saimniekošanas iemaņas. Toreiz, skatoties uz viņu 
izcakotajām kūkām ar marcipāna puķēm, Gunta 
nesapratusi, kā tādu brīnumu var dabūt gatavu. Tagad Gundega 
apgalvo, ka to varot jebkurš, ja tikai pirkstiņi esot pareizajā vietā.

Kūku cepēja atzīst, ka cilvēku vēlmes ir visdažādākās. Daļai 
cilvēku vajagot tikai to, kas ir pazīstams un pie kā viņi ir pieraduši – 
vecā, labā mājas kūka. Cits atnāk ar datora izdruku un norāda, ka 
tieši tādu arī viņam vajag. Nu, tad ir, ko padomāt. Tomēr gadījumi, 
kad Gunta atsaka klientam, ir ļoti reti Ja nav iespējams pasūtījumu 
izpildīt simtprocentīgi, tad Gunta piedāvā pagatavot kaut ko ļoti 
līdzīgu.

Dažkārt, piemēram, uz kāzām, vajag pilnu komplektu. Tad tiek 
cepta ne tikai kāzu torte, bet arī sāļie un saldie groziņi, pīrādziņi, 
plātsmaizes un citi gardumi. Cilvēkiem tas ir ļoti ērti, bet Guntai tas 
ir nopietns darbs, kad talkā jāņem arī nakts stundas.

Šo darbu darot, Gunta jūtas komfortabli. Ar to gan viņa negrib 
teikt, ka tas būtu viegli – kādreiz ir tā nodancots pa virtuvi valša solī, 
ka vakarā vai no kājām jākrīt, bet gandarījums par to, ka ir izpildīts 
viss klientam solītais, ātri vien liek aizmirst nogurumu. Saviem 
izstrādājumiem Gunta izmanto tikai ekoloģiskas izejvielas. Piens, 
krējums, olas – viss tiek pirkts no zināmiem zemniekiem, savukārt 
brūklenes, dzērvenes, mellenes ir pašu lasītas. Arī krāsvielām tiek 
izmantotas tikai dabīgās izejvielas. „Sintētisko putukrējumu manās 
kūkās neatradīsiet”, smej Gunta. Viņas brīnumdarbus var redzēt 
arī galerijā draugiem.lv un cilvēki tos iecienījuši tuvākā un tālākā 
apkārtnē. Kā smej pati Gunta, atpakaļceļa vairs nav, tagad tikai uz 
priekšu. Savu izvēli viņa nav nožēlojusi ne mirkli, lai arī dialogs ar sevi 
pirms šī atbildīgā lēmuma pieņemšanas, nav bijis no vieglajiem. 

Dialogs Guntai pašai ar sevi pirms atbildīgā lēmuma pieņemšanas nav bijis no 
vieglajiem.                                                                                                       D. Klaberes foto

Rojas bibliotēkā atkal jaunas izstādes – abas ir 
vaļasprieku izstādes un, kā esam iesākuši, viena ir 
sakrātā kolekcija un viena – paša darināta.

Rojenieka Edmunda Uršteina sakrātā ko-
lekcija cieši saistīta ar mūsu piekrasti. Kam gan 
negribas,staigājot gar jūras krastu, atrast kādu 
dzintaru vai laimes akmentiņu ar caurumiņu? Tur-
pat 200 dažāda izmēra akmeņi ar caurumiem no 
Edmunda Uršteina kolekcijas šobrīd skatāmi mūsu 
izstādē. Lielākā daļa akmeņu gan esot atvesti no 
Maskavas, kur Edmunds savulaik strādājis celtnie-
cībā, bet ir arī paša atrastie tepat, mūsu jūrmalā. 

Ticējumi vēsta, ja cilvēks atrod  akmeni ar caur-
ejošu atvērumu, tad viņš var droši iedomāties kādu 
vēlēšanos un, gaidot tās piepildīšanos, glabāt šo 
akmeni mājās kā talismanu.

Savukārt ķeltu mitoloģijā tos dēvē par Vistu 

dieva akmeņiem. Augstākā enerģētikas aspektā tos 
izmantojot kā „logu uz citu pasauli”, gaišredzībā – 
īpašos apziņas stāvokļos, skatoties caur šāda Vistu 
dieva caurumu, burvis varot redzēt visdīvainākās 
un brīnišķākās lietas. Arī visbriesmīgākās. Jo ak-
mens tikai koncentrējot astrālos fluīdus tāpat kā 
pavairojamais stikls saules gaismas starus. Tautas 
maģijā vistu dieviņi tikuši karināti mājās, klētīs, 
staļļos, lai naktīs atbaidītu raganas un burvjus.

Mūsdienu Vikkas burvji un raganas caura ak-
mens atradumu uzskatot kā īpašu dievietes Diānas 
dāvanu un labvēlības zīmi. Atradējam tas nesot 
veiksmi un bagātību. Pazaudēt šādu akmeni nozī-
mējot drīzu nelaimi – vismazākais, veiksmes no-
vēršanos un naudas zaudējumus.

Nezinu, kā tur ar to maģiju, bet katram akme-
nim noteikti  ir savs stāsts, pirms tas sastop kādu 
no mums.  Bet kopā ar mums  jau sākas atkal jau-
ns stāsts. Bibliotēkā skatāmie ir Edmunda 10 gadu 
laikā sastaptie akmeņi

Otra vaļasprieka izstāde turpina  gada sākumā 
aizsākto mūsu novada radošo personību gleznu 
izstādi. Šomēnes piedāvājam apskatīt Rojas Mūzi-
kas un mākslas skolas interešu izglītības program-
mas dalībnieces Intas Avetisjanas gleznu izstādi. 
Vai saistība ar mākslu Intai bijusi gēnos? Ka viņas 
vecākos būtu bijuši mākslinieki, Inta neatceras. 
Viņas vīrs, jā! Iespējams, ka tieši no viņa māksli-
nieciskā puse pārgājusi viņu bērnos – arī dēls gan 
glezno, gan tver mirkļus caur foto aci. Intas glez-
nas lielākoties arī tapušas pēc foto acī iemūžinātā 
mirkļa nevis pēc studijām dabā.  Tas nenozīmē, ka 
Intas gleznas ir kopijas. Nebūt nē! Intas skatījums 
uz ierastām lietām gleznās atklājas gan savdabīgā 
rakursā, gan krāsu uztverē. Nāciet, apskatiet mūsu 
izstādes, esiet  draugos ar akmeņiem un mākslu un 
piedāvājiet arī savas kolekcijas – gan sakrātās, gan 
pašu darinātās!

I. Svitiņa
Intas skatījums uz ierastām lietām gleznās 

atklājas savdabīgā krāsu uztverē.

Jaunas izstādes Rojas bibliotēkā

Aicinājums
Ja tevi interesē sporta dzīve Rojas novadā, tad atnāc 29. aprīlī, 

trešdien  plkst. 19.00 uz sapulci vidusskolas semināru zālē (2. stā-
vā), lai saplānotu Rojas dienu un Jūras svētku sporta aktivitātes.

Sporta organizatore T. Kirilova

1. maijā, piektdien plkst. 14.00 viesnīcā „Rojupe”
Normunda Kučāna fotodarbu izstādes atklāšana, kurā 

būs iespēja apskatīt 
arī citu lietišķās mākslas amatnieku darbus.

„Četras stihijas...”
Atklāšanas pasākums notiks banketu zālē, kur būs iespējams:

– vērot bērnu priekšnesumus;
– piedalīties loterijā un savā īpašumā iegūt mākslas 
darbus;
– darbosies bufete;
– restorānā par saprātīgām cenām visu dienu būs iespē-
jams nobaudīt zivju ēdienus.

Ieejas maksa 3.00 EUR, bērniem bez maksas.

VESELĪBAS DIENA ROJĀ!
4. MAIJĀ PLKST. 14.00 PIE ROJAS AVOTIŅA.

PROGRAMMĀ  

 SKRIEŠANA;  RITEŅBRAUKŠANA;  NŪJOŠANA
Pēc sacensībām notiks uzvarētāju apbalvošana, varēsiet 

mieloties ar Dinas Čubas gatavotajiem veselīgajiem salātiem, 
sildīsimies ar karstu tēju.

Dzīvosim tā, lai veselā miesā būtu vesels gars!
Organizatori – Rojas novada dome, SB „Roja”

Informācija par dalībnieku vecuma grupām un distancēm 
Rojas mājas lapā vai, zvanot uz tālr. nr. 29617771.

Simtas saites ar tautu joprojām sien šo rindu autori dzejnieci 
Aspaziju, kuras 150. jubilejai veltītā pēcpusdienā Rojas bibliotēkā 
ikviens tika laipni gaidīts 16. aprīlī.

Aspazijas dzimšanas diena ir 16. marts, bet, arī pēc  mēneša 
kopā sanākot, jutāmies kā īstā dzimšanas dienā. Katrs bija pado-
mājis, ko šai tikšanās reizē pasniegt kā dāvanu. Tās bija gan skolo-
tājas Vairas Burkovas atmiņas par Limbažu pusē dzīvo leģendu – 
tieši tur Aspazija sacerējusi savu Mirdzas dziesmu, ko, pateicoties 
komponistam Emilam Dārziņam, vairāk zinām kā kora dziesmu 

„Mēness starus stīgo”, gan viņas runātā dzeja /nevis lasītā no grā-
matas, bet atmiņā esošā!/. Tie bija mūsu jaunā lasītāja Viļņa Pa-
egles atnestie retie izdevumi, mūsu pašu lasītās dzejas. Maijas Ber-
ganes-Berģes lasījumā klausījāmies  žurnālistes Lauras Dumbures 
vēstules Aspazijai, Daina Nīmane dalījās atmiņās par Aspazijas bē-
rēm Rīgā un rosināja ieklausīties Aspazijas dzejoļa „Nedrošais tilts” 
mūsdienīgā skanējumā, atceroties par Dienvidu tilta izmaksām un 
„steigu steidzībā” tapšanu. 

Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem! Jūsu zināšanas, at-
miņas un ieinteresētība bija vislielākā dāvana Aspazijai un arī mums.

30. aprīlī 16.00 gaidām atkal ikvienu piedalīties diskusijā 
„Lasītājs iesaka lasītājam”.

I. Svitiņa

Rojas novada spiningotāji!
9. maijā dosimies cīņā ar Bušnieka ezera līdakām. Pieteikties pa 

telefonu 28634741. Vietu skaits ierobežots. 
Valdis

Tu neesi par sevi vien, -
Tevi simtas saites ar tautu sien.
                                                        /Aspazija/
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Sludinājumi

Līdzjūtības

25. aprīlī 18.00 Rojas KC 
uz pirmizrādi aicina Rojas amatierteātris!

Jānis Anerauds

„Ceļakāja”.
Lomās:

Augusts Purmalnieks (zvejnieks) – Oskars Mitenbergs 
Līna (viņa sieva)   – Sarmīte Smilga 
Inta (viņu meita)   – Ramona Nagle 
Jana (Intas draudzene)  – Iluta Graudiņa 
Elmārs Kaktiņš (SRT kapteinis) – Kristaps Gitendorfs 
Imants Sakne (zvejnieks)  – Toms Ģirts Bērziņš 
Andris Apsītis (MB motorists) – Jurģis Kalniņš 
Kristaps Kālis ( zvejnieks)  – Edmunds Jēgermanis 
Emīlija (viņa sieva)   – Iveta Lakšmane 
Sufliere    – Niveta Grīnīte 
Režisore    – Eva Lakševica

Ieeja 4.00 EUR.

 25. aprīlī Rojas invalīdu biedrības biedri tiek 
aicināti uz Lielo talku. Pulcēšanās 9.00 pie domes 
ēkas.
 Rojas Invalīdu biedrība 9. maijā 13.00 Rojas 

kultūras centrā rīko „Narcišu balli”. Tajā godināsim 
ilggadīgos un zelta kāzu pārus. Līdzi ņemt nelielu gro-
ziņu.

PĀRDOD
 Malku. Zvanīt 29286523, 26356122.

PĒRK
 Savāc visa veida lūžņus, sadzīves tehniku, aku-

mulatorus. Zvanīt 29286523.
 Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, 

neapstrādātu dzintaru. Tālrunis 29621515, Jānis.
 Elektromotoru remonts Tukuma novada 

Slampes pagasta „Rauciņos”. Zvanīt 29253411.

Policija ziņo

Kvalitatīva bruģēšana un celtniecības pakal-
pojumi. Elastīgas cenas. Telefons 28837240.

Es aizeju, kaut viss te ļoti patīk,
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt.
Varbūt tur brīnumu var satikt,
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jānim Pūcem, 
no māsas atvadoties.

SIA „Rojas DzKU” kolektīvs

Pasākumu kalendārs

 Jumtu būvēšana, seguma maiņa, restaurācija. 
Telefons 27111056.

 Bruģē, izbūvē drenāžas, apzaļumo, uzstāda 
žogus. Zvanīt 27111056.

 Jauna ģimene īrē divistabu dzīvokli Rojā. Zva-
nīt 26482245.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas,
Sirds ilgi saglabās.

Izsakām līdzjūtību tuviniekiem,
Visvaldi Ansonu zaudējot.

Rojas Mednieku biedrība

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un atmiņa kā saules zieds.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Aldim Sproģim, no 

dzīvesbiedres atvadoties.
Rojas Mednieku biedrība

Šie pavasara vēji brāzmojošie
Ir tavu elpu pārrāvuši pušu,
Un zilās debesis un stari spožie,
No tavām acīm gaismu aiznesuši.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aldim Sproģim 
un tuviniekiem, Zigrīdu zaudējot.

Brigita, Normunds

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
Izsakām dziļu līdzjūtību Uldim un tuvinie-

kiem, Tamāru Mediņu pēdējā gaitā pavadot.
Daina, Velta, Nellija, Inta, Aina, Austra

Dzied tālā dārzā putns,
Tas tevi vārdā sauc,
Tas paņem tavu sirdi
Un tālu projām sauc.

Skumstam kopā ar piederīgajiem, no
Jautras Elgas Krūkles atvadoties. 

Rojas invalīdu biedrība

Dziļš klusums visapkārt,
Tik vējš
Kailos zarus noguris loka
Un zvaigznes
Kā asaras krīt.
Skumju brīdī esam kopā ar Uldi un pārējiem 

tuviniekiem,
Tamāru zaudējot.

Rojas Invalīdu biedrība

Aiz loga kā rasa, kā asara
Ir atnācis zaigojošs rīts
 un manu dvēseli prasa
Uz savu dzidrumu līdz.
Zaudējuma sāpēs esam kopā ar Uldi un pārē-

jiem tuviniekiem, no Tamāras atvadoties.
Deju kopa „Gaspažiņas”

… dzīvība – vāra un sīka.
Maigi Dieviņš to plaukstās tur,
Tad atver sauju un palaiž kaut kur
Kā zvaigznīti vientulīgu…
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Dzintrai Dzeguzei, 

no māmuļas atvadoties.
Rojas Invalīdu biedrība

Laikā no 25. marta līdz 6. aprīlim sastā-
dīti četri APK protokoli un divi brīdinājumi 
par izveidojušos kūlu Kaltenē. Sastādīti arī 
trīs brīdinājumi par nesakoptiem īpašumiem 
Kaltenē un viens brīdinājums par mājas 
numura zīmes neesamību.

08.04. sastādīts APK protokols par 
nesakoptu īpašumu, kā rezultātā izveidojusies 
kūla, kādai firmai Rojā.

10.04. Rojas pašvaldības policijā nodotas 
automašīnas Audi atslēgas, kuras atrastas 
Peldu un Priežu ielas krustojumā Rojā. 

11.04. Izsaukums uz Selgas ielu, kur pretī 
degvielas uzpildes stacijai tiekot dedzinātas 
riepas. Konstatēts, ka uzņēmuma teritorijā 
notika teritorijas sakopšana ar kontrolētu 
atkritumu dedzināšanu. Konstatēts, ka Krasta 
ielā kāpu zonā novietota automašīna. Tās 
vadītājam izteikts brīdinājums, pārkāpums 
novērsts.

14. 04. Saņemts zvans no valsts policijas, 
ka Valgalciemā uz ceļa neadekvāti uzvedas 
sieviete. Sieviete nogādāta ārstniecības iestādē 
Jelgavā. Uzrakstīts brīdinājums diviem Rudes 
iedzīvotājiem par nesakoptiem īpašumiem, kā 
rezultātā izveidojusies kūla.

16. 04. Saņemts zvans no sievietes, ka 
pazudis viņas dēls. Vīrietis atrasts un par to 
paziņots viņa ģimenei.

17.04. Pašvaldības policijā griezās Kaltenes 
iedzīvotājs, jo pa viņa teritoriju klīst svešs 
suns. Minētais suns traucējis arī ligzdošanu 
putniem blakus esošajā purvā. Suņa īpaš-
niekam uzrakstīts brīdinājums.

20.04. Sastādīts APK protokols par nesa-
koptu īpašumu Melnsilā.

Joprojām daudzas personas izmet sa-
vus atkritumus tam neparedzētās vietās. 
Atkritumu konteineri, kuru izvešanu apmaksā 
pašvaldība, kas izvietoti Rojas Kaltenes, 
Ģipkas un Pūrciema stāvlaukumos un citur, 
nav paredzēti, lai iedzīvotāji tajos izmestu 
no mājām atvestos sadzīves atkritumus. 
Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar 
Rojas novada saistošajiem noteikumiem, 
katra īpašuma īpašniekam vai valdītājam 
jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu 
apsaimniekotāju, un mājsaimniecībās vai 
uzņēmumos radītie atkritumi jāievieto kon-
teineros, par kuriem personām noslēgti 
līgumi. 

Atvadu vārdi skolotājai Jautrai Krūklei
(1932. g. 6.02.–2015. g. 11.04.)

Šis plaukstošais pavasaris Mūžības vārtus vēris 
skolotājai un ilggadīgai Rojas vakara vidusskolas di-
rektorei Jautrai Krūklei.

Jautra Krūkle dzimusi Dundagas pagastā zem-
nieku ģimenē. Kopš jaunības gadiem viņu interesēja 
medicīna, taču, pabeigusi vidusskolu, izvēlējās sko-
lotājas profesiju un izmācījās par matemātikas sko-
lotāju.

Pirmie darba gadi aizvadīti Ģipkas skolā. Pēc tam 
viņa sāka strādāt Rojas vidusskolā par matemātikas skolotāju un dau-
dzus gadus vadīja Rojas vakara vidusskolu.

Ar savu nesavtīgo skolotājas darbu viņa palīdzējusi iegūt vidējo iz-
glītību tuvākā un tālākā apkārtnē dzīvojošiem cilvēkiem, kuri strādāja 
savās darbavietās un vakaros, vēlāk arī sesiju veidā mācījās, neapstājo-
ties pie sasniegtā, turpināja izglītoties augstskolās un tehnikumos, kļūs-
tot par prasmīgiem kuģu vadītājiem, mehāniķiem, inženieriem, eko-
nomistiem un daudzu citu profesiju darbiniekiem. Šie cilvēki ar dziļu 
pateicību vēl šodien atceras skolotāju Jautru Krūkli. Skolotāja vienmēr 
bijusi interesanta sarunu biedre par literatūru, sabiedrisko dzīvi, mīlēja 
dzeju, mūziku.

Daļa viņas sirds piederēja zemei, dārzkopībai un puķkopībai. Kopā 
ar vīru Ilgoni uzcēla māju, iestādīja un iekopa dārzu, audzēja skaistas 
puķes, aktīvi darbojās Dārzkopības un puķkopības biedrībā.

Sarunās viņa vienmēr uzsvēra cilvēka attieksmi pret zemi, aicinā-
ja, lai vairāk tai uzticamies, kopjam to, audzējam visu, ko tā spēj dot 
mums. Arī mūža otrajā pusē viņas lielākais lolojums bija māja un dārzs, 
kurā no agra pavasara līdz vēlam rudenim acis priecēja krāšņi ziedi un 
augļkoku zari bija pilni ar savu pienesumu.

Pēc aiziešanas pensijā, sākoties Latvijas Atmodas laikam, Jautra 
Krūkle aktīvi darbojās pagasta zemes komisijā, palīdzot iedzīvotājiem 
sakārtot nepieciešamos dokumentus un atgūt tiesības uz zemes īpašu-
miem.

Aktīvu, sirsnīgu, darbīgu, gudru skolotāju, kolēģi, un draugu Jautru 
Krūkli mēs vienmēr turēsim gaišā piemiņā!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājas tuviniekiem!

Rojas vidusskolas koletīvs

Bijušās „Kalvas” meitenes!
Tiksimies 23. maijā 18.00 Rojas kultūras centrā kora 20 gadu jubi-

lejā.
Gaidīsim un priecāsimies jūs atkal satikt.

Koris „Kalva” un diriģentes

4. maijā 13.00 vienlaicīgi – 
kokles skan Latvijai. 

Rojas, Ģipkas, Kolkas, Mazirbes un Dundagas ev. luteriskajās baznīcās 
skanēs koklētāju ansambļu veltījums Latvijai. Koncertā piedalīsies koklē-
tāji no Rīgas, Aizkraukles, Baldones, Babītes, Cēsīm, Madonas, Tukuma 
un Kolkas. Kopējais noslēguma koncerts skanēs Kolkas tautas namā 18.00.

Būsiet mīļi gaidīti dienas koncertos un noslēguma koncertā Kolkas tau-
tas namā.

Tērauds negabarīts – 160 EUR/t
Skārds _ 130 EUR/t
Alumīnijs – 1400 EUR/t
Varš– 4700 EUR/t
Nerūsējošais tērauds – 1080/t

160
130

ALUMĪNIJS

VARŠ

TĒRAUDS

1400

187

4700

1080
nerūsējošais

26. aprīlī 10.00 Rojas vidusskolas telpās notiks Rojas atklātā 
zolītes turnīra 4. posms. Informācija pa tālruni 29617771.

Zolīte
Rojas atklātā zolītes čempionāta 3. kārtā pieda-

lījās 20 spēlētāji. 1. vietu ieguva K. Daģis no Tuku-
ma ar 37 punktiem. 2. vietā A. Semjonovs (Talsi), 
27 p., 3. vietā M. Asplints (Pastende), 26 p. Tikpat 
punktu arī E. Vilciņam un 4. vieta. 8. vietā J. Ābols, 
9. – O. Puntulis, 11. – G. Ņekrasovs, 12. – G. Radziņš 13. – V. Zanders, 
14. – E. Brauns 18. – I. Kleinbergs,  20. vietā. S. Palmanis. Kopvērtējumā 
pēc 3 posmiem līderis ir K. Daģis ar 61punktu, 2. v. U. Daugats 56 p., 
3. A. Semjonovs – 54 punkti, 7. vietā pašreiz ir G. Ņekrasovs ar 52 p., 8. – 
E. Vilciņš 51 p., 10. – J. Ābols 47 p., 11. – E. Brauns 46 p., 12. – G. Radziņš 
45 p. Vēl atlikuši 2 posmi un nākošais notiks 26. aprīlī  plkst. 10.00.

Ivars Zūbergs

Sports
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